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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Koperasi adalah kepemilikan dan pengawasan kepada badan usaha 

dapat dilakukan dengan menggunakan jasa atau pelayan badan usahanya. 

Koperasi mengimplementasikan manajemen koperasi untuk mengelola 

usahanya. Koperasi diartikan sebagai suatu organisasi usaha yang aman bagi 

pemilik atau anggotanya dan  pelanggan yang utama bagi otoritas koperasi atau 

kliennya. Pengertian ini dimaksudkan agar mampu menghindari banyak 

kerancuan dan pemikiran yang tidak ilmiah dan lazim dipakai dalam banyak 

literatur koperasi maupun kebijakannya.  

Dalam mewujudkan kemandirian ekonomi membutuhkan dukungan 

dari segenap elemen anggota koperasi. Selalu berperan aktif dalam mendukung 

upaya tersebut agar tercapai dengan peran yang nyata dari koperasi. 

Keberadaan KPRI di Kecamatan Nguling sangat penting bagi para anggota 

koperasi. Koperasi menjalankan usaha produktif sehingga anggota terlibat 

dalam memberikan kemudahan kebutuhan ekonomi bagi anggotanya. 

Partisipasi anggota dalam usaha dan pengelolaan koperasi cukup baik. Hal ini 

dibuktikan dengan bertambahnya anggota dan peningkatan nilai penjualan. 

Dalam konteks peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

KPRI di Kecamatan Nguling sudah memberikan Usaha Simpan Pinjam (USP) 
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untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagai biaya anak sekolah, 

mendirikan sebuah rumah, atau sebagai merintis usaha baru. Seiring unit usaha 

yang bervariasi, para anggota semakin memperoleh kemudahan. 

Pengembangan unit usaha KPRI di Kecamatan Nguling tidak lepas dari 

semakin banyaknya anggota serta semakin meningkatnya kepercayaan bagi 

masyarakat dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Nilai penjualan dan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kecamatan Nguling 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2012-2016. (dalam bentuk rupiah). 

Tahun Nilai Penjualan Sisa Hasil Usaha 

2013 489,424,800 321,357,821 

2014 507,372,950 326,785,690 

2015 490,348,250 331,376,812 

2016 458,314,700 333,703,081 

2017 468,947,600 336,623,681 

Sumber: KPRI di Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, 2013-2017 

Dari Tabel 1.1 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di 

kecamatan nguling kabupaten pasuruan dapat dilihat bahwa nilai penjualannya 

menunjukkan peningkatan pada tahun 2013, 2014, 2015, namun menurun di 

tahun 2016. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan. Untuk jumlah SHU dapat 

menunjukkan peningkatan di tahun 2013 sampai dengan 2017. Hasil tersebut 

membuktikan bahwa adanya penurunan kinerja keuangan yang telah dicapai 

KPRI di kecamatan nguling kabupaten pasuruan. 

Adanya penurunan tersebut juga membuktikan bahwa koperasi tidak 
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dapat memanfaatkan atas faktor-faktor produksi secara maksimal. Koperasi 

tentunya sangat membutuhkan adanya  perencanaan keuangan agar  penjualan 

koperasi mengalami  peningkatan, memperhitungkan pendapatan yang 

diperoleh dari penjualan dan keuntungan yang diharapkan, memperhitungkan 

biaya tetap dan biaya variabel yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan, dan 

mendapatkan penilaian kembal terhadap rencana yang telah dibuat dengan 

membandingkan dengan realisasinya. 

Berdasarkan kondisi umum KPRI di Kecamatan Nguling terdiri atas 

Unit Usaha Simpan Pinjam (USP), adalah koperasi yang memiliki usaha 

tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Unit 

usaha pertokoan adalah koperasi yang bidang usahanya pertokoan agar 

melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat. Unit photo copy 

sebagai kebutuhan konsumen dalam pencetakan dokumen atau arsip. Arisan 

berhadiah sebagai kesempatan berbisnis, perencanaan keuangan sederhana, 

dan juga saling bersosialisasi antar anggota agar silaturahmi tetap terjaga. 

Tujuan utama dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di 

kecamatan nguling kabupaten pasuruan adalah meningkatkan kualitas tata 

kelola organisasi dengan mensinergikan berbagai fungsi perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, 

anggaran, dan sarana prasana, meningkatkan kuantitas usaha koperasi dengan 

memaksimalkan usaha simpan pinjam, penyediaan barang dan jasa, 

menanamkan rasa percaya pada anggota dengan mengelola koperasi secara 

professional dan akuntabel. 
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Cara mencapai kesuksesan dan kemajuan dari KPRI di Kecamatan 

Nguling adalah dibidang pembinaan organisasi adalah agar anggota koperasi 

berperan secara aktif, pendayagunaan pengurus dan pengawas, perlu 

meningkatkan komunikasi timbal balik antara anggota dan pengurus untuk 

mewujudkan kesatuan langkah dan bahasa. Dalam bidang pendidikan adalah 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan pengurus dan pengawas, optimis 

dalam berkoperasi. Dalam bidang usaha adalah meningkatkan pendapatan unit 

pertokoan dan meningkatkan pendapatan unit usaha simpan pinjam. 

Arti penting peramalan keuangan bagi KPRI di Kecamatan Nguling 

adalah menjadikan pimpinan atau karyawan dapat mengambil keputusan dan 

membuat kebijakan dalam memahami ketidakpastian di masa mendatang, 

sehingga ketidakpastian dan risiko yang mungkin muncul dapat 

dipertimbangkan waktu membuat perencanaan atau keputusan-keputusan yang 

berorientasi ke masa depan. Dengan melakukan peramalan, pimpinan atau 

karyawan perencana dan pengambil keputusan akan dapat mempertimbangkan 

alternatif-alternatif strategi yang lebih luas dari pada tanpa peramalan.  

Koperasi memerlukan adanya peramalan keuangan untuk perencanaan 

kemungkinan pertumbuhan penjualan, seberapa kebutuhan sumber 

pembiayaan dan mengantisipasi adanya resiko kerugian di masa yang akan 

datang. Maka dari itu dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai 

analisis peramalan keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) di Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan tahun 2018. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana hasil estimasi penjualan pada Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) di Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan pada tahun 

2018? 

2. Bagaimana laporan keuangan proforma Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) di Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan pada tahun 

2018? 

3. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) yang diharapkan di Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan pada 

tahun 2018? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dibuat untuk lebih mengarahkan pembahasan supaya 

tidak terjadi perluasan dan lebih terfokus pada laporan keuangan proforma 

tahunan yang sesuai dengan ruang lingkup pembahasan. Peneliti membatasi 

pada data Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kecamatan Nguling 

Kabupaten Pasuruan yang digunakan yaitu laporan keuangan proforma tahun 

2013-2017. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengkaji hasil estimasi penjualan pada Koperasi Pegawai

Republik Indonesia (KPRI) di Kecamatan Nguling Kabupaten

Pasuruan pada tahun 2018?

b. Untuk mengkaji laporan keuangan proforma Koperasi Pegawai

Republik Indonesia (KPRI) di Kecamatan Nguling Kabupaten

Pasuruan pada tahun 2018?

c. Untuk mengkaji kinerja keuangan Koperasi Pegawai Republik

Indonesia (KPRI) yang diharapkan di Kecamatan Nguling Kabupaten

Pasuruan pada tahun 2018?

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Pihak Manajemen KPRI di Kecamatan Nguling

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

dalam menyusun rencana keuangan di masa yang akan datang.

b. Bagi Anggota KPRI di Kecamatan Nguling

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

dalam menyusun peramalan keuangan di masa yang mendatang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan

referensi, baik untuk penelitian serupa atau sebagai menambah

pengetahuan mengenai penyusunan perencanaan keuangan koperasi

dan peramalan keuangan koperasi.


